UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 188/SCT-QLNL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 03 tháng 02 năm 2021

V/v vận hành, sửa chữa lưới
điện trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Gia Lai.
Liên quan đến một số vấn đề vận hành, xử lý sự cố điện trên địa bàn tỉnh
trong tình hình dịch Covid-19, Sở Công Thương hướng dẫn một số nội dung
như sau:
1. Ngày 01/02/2021, Sở Công Thương đã có Văn bản số 158/SCT-CN gửi
các đơn vị sản xuất, truyền tải điện, phân phối điện và các đơn vị có liên quan về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách để vừa phòng, chống dịch Covid -19 vừa phát
triển kinh tế (có phô tô văn bản gửi kèm theo). Tại văn bản trên, Sở Công Thương
có nêu: “Đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai chỉ đạo cán bộ, công nhân viên tại các
điện lực làm việc tại chỗ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5k; không luân chuyển
từ điện lực này sang điện lực khác trong thời gian chống dịch, nhằm triển khai
công tác phòng chống dịch covid 19 có hiệu quả; Thực hiện tiêu độc, khử trùng
trước và sau khi thực hiện công việc, hạn chế tiếp xúc gần với những người xung
quanh và phải có sự giám sát của Chính quyền địa phương”.
Do đó, Điện lực trực tiếp vận hành, bán điện địa phương nào thì sử dụng lực
lượng và phương tiện lưu thông để sửa chữa, vận hành lưới điện tại địa phương đó,
như “Điện lực Ayun Pa trực tiếp vận hành, bán điện cho khu vực huyện Ia Pa và thị
xã Ayun Pa thì sử dụng lực lượng và phương tiện lưu thông để sửa chữa, vận hành
lưới điện trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa”. Tuy nhiên, phải thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc 5k, tiêu độc, khử trùng trước và sau khi thực hiện công việc
và chấp hành việc tiêu độc, khử trùng của các lực lượng chức năng tại các điểm
chốt chặn.
Việc vận hành và sửa chữa lưới điện, nhằm cung cấp điện an toàn, ổn
định, liên tục và đảm bảo chất lượng là hoạt động công vụ cần thiết, đề nghị
UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho các Điện lực hoàn thành
nhiệm vụ.
* Ghi chú: Điện lực Ayun Pa trực tiếp vận hành, bán điện cho khu vực
huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa; Điện lực An Khê trực tiếp vận hành, bán điện
cho khu vực huyện Đak Pơ và thị xã An Khê.
2. Đối với việc sửa chữa lưới điện 110kV là hoạt động công vụ khẩn cấp,
Công ty Điện lực Gia Lai phải bố trí xe chuyên ngành sửa chữa lưới điện (có xử
lý phun khử khuẩn trước và sau làm việc), trang thiết bị bảo hộ phòng dịch cho
đội sửa chữa lưới điện 110kV khi sửa chữa lưới điện. Lưu ý chỉ được lưu thông

đến vị trí xảy ra sự cố và sau khi hoàn thành công tác sửa chữa phải quay về
ngay và tuyệt đối không tiếp xúc với người dân vùng dịch và những người không
liên quan đến công việc. Chấp hành việc tiêu độc, khử trùng của các lực lượng
chức năng tại các điểm chốt chặn. Công ty Điện lực Gia Lai có trách nhiệm tuân
thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm nếu xảy ra
vi phạm.
3. Về việc vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ khắc phục sự cố lưới điện:
Thực hiện giao nhận vật tư, thiết bị tại chốt cách ly giữa Công ty Điện lực Gia Lai
và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố (nơi có nhu cầu về vật tư, thiết bị để khắc
phục sự cố lưới điện) theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
cấp huyện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo PCD Covid-19;
- Các sở: Y tế, GTVT;
- Phòng KT, KT & HT các huyện, thị xã,
thành phố;
- Điện lực các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QLNL.
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